
FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice

č. 9, březen, duben 2018

Slůvko duchovního správce:

Milí farníci, 
 Jakpak se vám ‚daří‘ půst? Sám se musím přiznat, že nějaké postní předsevzetí 

jsem si dal, ale co se týče plnění, tak… no, znáte to.  Možná že se někdy ve Svatém 
týdnu budeme za letošními čtyřiceti dny přípravy na Velikonoce v duchu ohlížet, a 
možná si řekneme, že to zase bylo všelijaké – stejně jako loni, a předtím taky. 

Proč o tom píši? Protože jsem objevil jednu meditaci, která zazněla na letošních 
postních duchovních cvičeních svatého otce Františka a římské kurie. Jejím autorem 
je sám exercitátor – portugalský kněz a básník José Tolentino de Mendonça. Cituji: 
„Jedno z nejhorších pokušení je soběstačnost a sebestřednost. Naopak obejmout 
vlastní křehkost je tou cestou k touze být rozpoznáni a uzdraveni jako malomocný,
který se přiblížil k Ježíši (Mt 8,3), jako Petrova tchýně nemocná horečkou (Mt 
8,15), jako žena, který trpěla dvanáct let krvotokem (Mt 9,20), jako ti, kteří 
křičeli: ‚Synu Davidův, smiluj se nad námi!‘ (Lk 18,38).“  

Takže: kdyby nic jiného, postní snažení nás vede právě k tomuhle - protože 
právě skrze ně svoji křehkost poznáváme. A proto má cenu, i kdyby naše postní 
bilance byla opět neradostná. Nepodlehněme pokušení říct si, že když nám to tedy 
pořád nejde, nebudeme se příště už o nic snažit - mohli bychom tak na naši 
křehkost zapomenout. A tím pádem bychom taky zapomněli, že potřebujeme 
Toho, který uzdravuje.

+ Váš o. Jiří

Co nás čeká
v březnu
ST 7., 14. a SO 17. 3. farní kurz alfa
ÚT 13. a 27. 3. v 19h v Domku cyklus přednášek nejen pro mládež
O lásce, vztazích a věcech s tím souvisejících. Program na nástěnce a webu. 
ST 14. 3. v 19:30 biblická hodina na faře

PÁ 23. 3. se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Lze se k němu 
dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách
a ve farnosti.
SO 24. 3. zpověď před Velikonocemi Kohoutovice 14-16h v Domku
NE 25. 3. zpověď před Velikonocemi Žebětín 14-16h v kostele
SO 24. 3. diecézní setkání mládeže na Petrově
ST 28. 3. v 19:30 biblická hodina v Domku

Bohoslužby o velikonocích:
29. 3. Zelený čtvrtek, 18:00 mše sv. na památku Večeře Páně, navazuje adorace 
„v Getsemanech“
30. 3. Velký pátek, 18:00 bohoslužba slova a uctívání kříže
31. 3. Bílá sobota
od 8:00 kostel otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu
20:00 velikonoční vigilie
1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, nedělní bohoslužby
2. 4. pondělí velikonočního oktávu, 7:30 Kohoutovice, 9:00 Žebětín

Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 19:30; v pátek 
v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. 
Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce ve 20h. MHD ze 
Žebětína do Kohoutovic jede od 21h asi po půl hodinách. Pro ty, jimž by k účasti na 
slavnosti bránila pouze obtížná doprava zpět, je možnost svézt se s někým autem. 
Od 18. 3. se můžete zapsat na arch v kostele. Taktéž prosíme o zapsání všechny, kteří 
by někoho mohli svým vozem vzít do Kohoutovic.

v     dubnu
ST 11. 4. v 19:30 biblická hodina na faře
ÚT 17. 4. přednáška MUDr. M. Fridrichové o rodině a manželství, 18:30 Domek
PÁ-NE 20.-22. 4. farní dobročinný bazar ve prospěch Louise – adopce na dálku
ST 25. 4. v 19:30 biblická hodina v Domku

Výhled do května
SO 12. 5. farní pouť na Svatou Horu u Příbrami
ÚT 15. 5. přednáška MUDr. M. Fridrichové o rodině a manželství, 18:30 Domek
PÁ 25. 5. Noc kostelů, Žebětín

Domek Svaté rodiny  :
Kolaudace Domku by měla proběhnout do Velikonoc.
Prosíme, abyste do Domku nic nenosili ani tam nic neinstalovali bez výslovného 
souhlasu faráře. 

Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, ozvěte se 
otci Jiřímu.

Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce 


